
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 2001/2016, de 09 de março de 2016.

Altera dispositivo da Lei Nº 1987, de 19 de novembro de

2015, que “Dispõe sobre o regime de concessão de diárias

aos  servidores  e  demais  colaboradores  no  âmbito  do

Poder  Executivo  do  Município  de  e  dá  outras

providências”.

Gildo  Benjamin  Bortolotto,  Prefeito  Municipal  de  Formigueiro,  faz

saber  em cumprimento  ao  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,  que  a  Câmara

Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

                  Art. 1º - Fica alterado o § 1º do art. 4º da lei 1987, de 19 de novembro
de 2015, que passa a ter a seguinte redação:

“§ 1º O valor das diárias para dentro do Estado será acrescido 

de 50 por cento nos deslocamentos a partir de 250 km da Sede, exceto 

para o Prefeito Municipal.”

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogada a Lei nº 1.992/2015, de 22 de dezembro de 2015.

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro

09 de março de 2016.     

   Gildo Benjamin Bortolotto
                        Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Niura Mendes de Oliveira

Secretária da Administração
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Referente ao Projeto de Lei n.º 05/2016 – do Executivo Municipal                      

J U S T I F I C A T I V A

           O presente projeto tem o sentido de corrigir uma situação, apurada após a

edição da lei, quando se constatou que ao cumprir o dispositivo, o Vice-Prefeito

Municipal, estaria recebendo diárias inferiores as dos motoristas que o levariam a

viagens nas condições disciplinadas pelo dispositivo acima sugerindo a modificação

e, ainda sendo Vice-Prefeito e estando no desempenho do cargo de Secretário,

acabaria por receber menos que os demais Secretários.

Neste  caso,  os  valores  gastos  com a  estada  do  agente  público  seriam

invertidos pela lógica que prevê gastos apurados para indenização superior ao do

vice-chefe  do  executivo,  que  deverá  cumprir  certamente  pela  desenvoltura  do

cargo, exige despesas maiores.

Esta proposição igualmente vem no sentido do princípio da razoabilidade e

isonomia que merece o caso a fim de garantir uma indenização maior para este

gestor em atividade.

Assim resta o pedido de apreciação do presente projeto e a sua aprovação.

 Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro, 
09 de fevereiro de 2016

Gildo Benjamin Bortolotto
Prefeito Municipal
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